Nyhedsbrev april 2022
April måned er normalt den måned hvor vi afholder den årlige generalforsamling. Corona restriktioner har gjort at de ikke er lykkedes de sidste par år. I år afholdes den i henhold til seniorklubbens vedtægter.
Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling på hotel Pejsegården i Brædstrup. Tirsdag
den 26. april 2022, klokken 11.00. Der serveres kaffe fra klokken 10.15.
Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til lovene:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. regnskab
4. indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. valg ifølge lovene
a. formand
b. kasserer suppleant
c. bilagskontrollant suppleant
7. meddelelser om aktivitetsudvalgenes sammensætning
8. eventuelt
Regnskaber for seniorklubben og aktivitetsudvalgene, er tilgængelige på hjemmesiden. Eller
kan rekvireres hos aktivitetsudvalgsformændene.
Nærmere om generalforsamlingen i separat opslag med bustider og tilmeldinger.
Valg til pensionskassens bestyrelse.
Som tidligere meddelt anbefalede bestyrelsen genvalg af Mogens Jensen som bestyrelsesmedlem, og Mogens Jensen er valgt uden modkandidat. John Nim anbefaler vi som suppleant
til bestyrelsen.
Husk at benytte din stemmeret, og en stemme på John som suppleant er en garanti for stor
erfaring og ekspertise.
Rejser 2022.
På møde den 24. marts blev vi orienteret om vore rejser i sommer. Til stede var de 2 rejseledere som forventes at være med på rejserne.
Hans J. Dalum fortalte om rejsen til Dresden og Spreewald området. En spændende tur med
bus. Der er afrejse den 13. juni.
Tilmelding til turen senest den 2. april 2022.
Amalfikysten, Italien.
Her fortalte Ole Christensen, om de spændende ting derer at se på denne tur.
Der er seneste mødetid i Aalborg lufthavn den 13. september klokken 12.20, og der er gratis
parkering i Lufthavnen. Kommer du med tog, kører alle IC lyntog direkte til lufthavnen.
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Hele hotellet er reserveret til os, der er 22 dobbeltværelser og 6 enkeltværelser til vores rådighed.
Tilmelding senest den 15. maj 2022, og tilmelding til begge rejser sker til Ole Jensen på telefon 98113881.
På seniorklubbens hjemmeside, seniorklubbentdcjylland.dk, er der en udførlig beskrivelse af
rejserne.
Det var alt for denne gang.
På gensyn
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg øst.
Foråret er kommet og vi skal igen samles om arrangementer og busture i Øst.
Vi anbefaler, at I følger med på hjemmesiden: www.seniorklubbentdcjylland.dk – kig under
arrangementer. Her vil der være oplysninger omkring aktuelle arrangementer og andre medlemsoplysninger.
Følge os også på Facebook på denne side: www.facebook.com/groups/1955361431414221/
Vi kan nu orientere om følgende arrangementer:
Vinsmagning tirsdag 12. april 2022 kl. 14.00 i foreningshuset i Slet.
Vi får besøg af BRDR. SCHMIDT ́s Vinhandel i Viby, der vil præsentere nogle gode vine til fine
priser.
Vi sørger for brød og forskellige oste m.m. + 8-10 vine.
Prisen for dette arrangement er kr. 100,00 pr. person, og tilmeldingen er bindende. Indbetaling
til Reg.nr. 4695 konto nr. 4695739990. Husk skrive dato og arrangement. Tilmelding senest
den 10. april til Joan på telefonnummer 20418920.
Torsdag, den 19. maj 2022 Tur til Mariager med hjuldamper og veterantog.
Kl. 8.00 Afgang fra Viby Torv
Vi kører direkte til Hobro og får en kop kaffe og et rundstykke undervejs.
I Hobro sætter vi os ombord på ”Hjuldamperen” Svanen, som sejler os til Mariager. En sejltur,
der er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab, fyldt med natur og
kulturhistoriske oplevelser. Fjorden er Danmarks længste egentlige fjord og er 43 km lang fra
Als Odde til Hobro.
Tilbage på fast grund i Mariager kører vi op på Hotel Postgården, som ligger smukt i byen. Her
får vi en 2-retters menu bestående af kalvesteg stegt som vildt og citronfromage til dessert. Kl.
14.30 skal vi være på Mariager Station, hvor vi skal med Veterantoget Handest.
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Når man stiger ind i veterantoget, føles det som om, uret stilles 60-70 år tilbage. Efter påstigningen vil togkonduktøren fløjte til afgang og så̊ kan I ellers bare læne jer tilbage og nyde
stemningen og den smukke og unikke natur, som I passerer undervejs.
Med en hastighed på ca. 30 km/t har I tid til at få det hele med på den 17 km lange veteranjernbane, der er Danmarks længste. Vi kører gennem et af de smukkeste stykker af Danmarkfra Købstadsidyl, langs fjord, gennem bøgeskov og ud på landet.
På hjemturen får vi kaffe og kage fra bussen og vi slutter i Viby ca. kl. 17.00
Prisen for den oplevelse er kr. 250,00, og tilmelding fra den 2. maj 2022 til den 12. maj
2022 til Ilse på tlf. 40412845. Betaling ved tilmelding til Ilse Koldste på konto nr. 5364
0000520393. Husk oplys arrangement og indbetaler.
Med ønske om et godt forår og god sommer til alle medlemmer i øst.
Aktivitetsudvalg øst.

Aktivitetsudvalg Nord
Tilmelding nyhedsbreve via mail fra Aktivitetsudvalg Nord.
Aktivitetsudvalget føler sig i visse tilfælde begrænset af vores lange responstid på at arrangere
nye aktiviteter i forhold til de kvartalsvise udsendte nyhedsbreve.
Det kan for eksempel være svært at få en lang option på et antal billetter, reservere plads til
spisning og lignende.
Vi oplever at nogle går glip af aktiviteter, fordi de glemmer at kontrollere aktivitetskalenderen
på Seniorklubbens hjemmeside, og vi tilbyder derfor efter behov at udsende nyhedsbrev med
aktuelle informationer.
Det vil kun være udvalgte informationer fra Aktivitetsudvalg Nord (reminder om tilmeldinger,
kommende aktiviteter med kort svartid, aflysninger og lignende), der vil blive sendt ud på denne måde.
Hjemmesiden http://www.seniorklubbentdcjylland.dk vil stadig være det primære sted
at få opdaterede informationer.
Interesserede kan tilmelde sig via mail til Per Christensen pchvadum@gmail.com eller ved
personlig henvendelse til et medlem af udvalget, når vi har et arrangement.
Oplys navn, mailadresse og gerne telefonnummer.
HVIDSTENGRUPPEN 2 TORSDAG D. 7 APRIL KL 13, PANDRUP KINO, BREDGADE 23,
9490 PANDRUP
DE EFTERLADTE er en uafrystelig og gribende dramatisk fortælling om en dansk families
ubærlige tab og totale splittelse, men først og fremmest om den tro og det håb, der på mirakuløs vis giver dem den overmenneskelige styrke til ikke at give op.
En hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder, som bliver fanget i krigens gru, men
aldrig holder op med at håbe…

3

Du kører selv og Prisen for at deltage er 50,- kr. Så får du også en kop kaffe.
Vi har 125 pladser. Filmen varer ca.2 timer – Husk aftalte penge.
Tilmelding mandag d 4. april kl. 9 - til onsdag d 6. april kl. 12 til Svend Christensen på
tlf.29606397
Sommertur til Moesgaard Museum ved Aarhus - Torsdag d. 12. Maj 2022
Her kan du se og opleve de spændende udstillinger om vores fortid i dette fantastiske bygningsværk.
Vi har 50 pladser og prisen er 200,- kr. pr. person. Efter din tilmelding indbetales beløbet på
kontonummer: 9280 – 1945794883 – husk at skrive navn og arrangement på.
Opsamling: Dybvad kl. 08.20 – Bouet kl. 08.50 – Th. Sauersvej kl. 09.05 – Cirkle K Haverslev
kl. 09.40.
Vi forventer at være i Aarhus ca.11.30 og kl.12 serveres en dejlig Frokost i Cafeen og dertil en
Øl/Vand/eller et glas Vin. Herefter er der frit slag til selv at gå rundt og se de mange spændende udstillinger eller en tur udendørs. OBS. vi har bestilt godt vejr på dagen.
Tilmelding tirsdag d. 19 april kl. 9 til fredag d. 22 April kl. 12 til Majbritt Olesen på tlf. 29908876
Vi returnerer fra Moesgaard kl. 16
Hjørring Revyen 2022:
Brunch + revy på Vendsyssel Teater lørdag, den 2/7-2022 kl.10.00
250,- kr. pr. billet (begrænset antal)
Brunch starter kl. 10.00, og forestillingen starter kl. 12.00.
Gratis velkomstdrink (værdi 60,- kr.)
Transport: Du kan benytte teaterbilletten som billet i en NT-bus eller et NJ (Nordjyske Jernbaners) tog på dagen for forestillingen. Fremvis billetten til chaufføren ved påstigning eller kontrolløren på forlangende.
Tilmelding fra mandag, den 4. april kl. 09.00 til torsdag, den 7. april kl. 18.00 til: Per Christensen tlf. 29857609
Billetterne bliver sendt ud via mail. (mailadresse skal oplyses ved tilmeldingen)
Betaling: 250,- kr. pr. billet indbetales på kontonummer 9280 – 1945794883 senest onsdag, den 13. april - Oplys navn + revy på indbetalingen
Aktivitetsudvalg Nord

Aktivitetsudvalg Vest
Der arrangeres udflugt til Egholm, Aalborg Kloster og Vebbestrup Is den 14-06-2022.
Vi kører via Viborg op langs Limfjorden, forbi Trend til Muslingebyen Løgstør. På havnen drikker vi vores kaffe og spiser vores medbragte bolle med smør og en snegl ved Limfjordsmuseet.
Turen går på den sydlige side, langs Limfjorden, Nibe bredning og Nibe by til Aalborg.
I Aalborg besøger vi Vor Frue kirke (Aalborg Kloster) med guidet rundvisning.
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Kl. 12.15 sejler vi med Egholm færgen til Egholm hvor vi besøger Lille Kronborg hvor vi nyder
en buffet bestående af 6 forskellige kolde retter, 6 forskellige varme retter, 3 desserter og til
slut kaffe.
Kl. 14.45 kører vi mod Vebbestrup Is med ankomst kl. 15.45 her får vi en af de fra Vebbestrup
kendte Softice.
Kl. 16.30 kører vi hjemad med ankomst Holstebro kl. 17.30 og Herning kl. 18.00.
Alt dette for blot 250 kr. pr. person.
Afgang fra:
 Herning Møllegade kl. 08.00.
 Holstebro P. plads Toftegade ved ”Støberigården” kl. 08.45.
Tilmelding sker til: Asger Knudsen telefon 30311677, Connie Ehmsen telefon 20 40 66 15,
Niels P. Søndergaard telefon 21783676 eller Poul Bak Sørensen telefon 20109546
Sidste frist for tilmelding den 4. juni.
Der arrangeres udflugt til Mariager fjord, by og saltcenter den 18-08-2022.
Vi ankommer kl. 09.30 til Saltcentret med udsigt over Mariager Fjord, her bydes vi velkommen
af sydemesteren og hører hans foredrag, ser filmen om saltets historie, går rundt på egen
hånd og oplev og besøg evt. saltbutikken, hvor der er smagsprøver på forskellige salte.
Kl. 11.30 kører vi til Restaurant Bramslev Bakker hvor der er en imponerende udsigt over Mariager Fjords dramatiske istids skabte landskab. Bakkerne med hårdføre enebærbuske, gør
området noget helt særligt. Her nyder vi middag med Svinekam stegt som vildt & Chokoladekage med vaniljeis.
Kl. 13.30 tager vi en gåtur fra restauranten til anlægsbroen hvor vi skal have en sejltur med
hjuldamperen ”Svanen” på Mariager fjord, en idyllisk rejse i en smuk natur, vi sejler til Hobro
hvor bussen venter, herfra kører vi stille hjemad, og finder et idyllerisk sted at nyde eftermiddagskaffen.
Kl. 15.00 kører vi hjemad med ankomst Holstebro kl. 17.00 og Herning kl. 17.30.
Alt dette for blot 250 kr. pr. person.
Afgang fra:
 Herning Møllegade kl. 07.30.
 Holstebro P. plads Toftegade ved ”Støberigården” kl. 08.00.
Tilmelding sker til: Asger Knudsen telefon 30311677, Connie Ehmsen telefon 20 40 66 15
Niels P. Søndergaard telefon 21783676 Poul Bak Sørensen telefon 20109546
Sidste frist for tilmelding den 12. august.
Aktivitetsudvalg Vest
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Aktivitetsudvalg Syd
Torsdag den 7. april: Medlemsmøde i Parkhallen den 7. april kl. 14. Tilmelding, se forsiden nederst på Foreningens hjemmeside seniorklubbentdcjylland.dk - Du kan nå det
endnu !
Torsdag den 19. maj går turen til Marsk Tårnet
Vi kører til Marsk Tårnet, som er designet af den verdensberømte danske tegnestue Bjarke Ingels Group. Tårnet fremstår som både en skulptur og et udsigtstårn og har form som
en dobbelt-helix og er designet på den måde, at der er en vej op og en anden ned. Når du
er gået 146 trin op eller taget den integrerede elevator og lander på udsigtsplatformen, står
du 36 meter over havets overflade. Vi skal også en tur med Landkrabben ud i marsken,
hvor vi får fortalt om værfter, sluser, diger, færgehavne og Rømø.
Efter turen ved Marsk Tårnet kører vi til Agerskov kro, hvor vi spiser og slutter med kaffe
og lagkage.
kl. 08.00 Afgang fra Kolding, Banegårdspladsen Hjemkomst kl. 17.15
kl. 08.25 Afgang fra Vejen, McDonald
Hjemkomst kl. 16.55
kl. 09.00 Afgang fra Esbjerg, Sædding Center
Hjemkomst kl. 1615
Turen koster 250 kr. som betales på konto 0758-3223051412 Middelfart Sparekasse
Tilmelding til turen fra 19. april – 29. april til Ulla Malling, telefon 2924 3415 på mail til
ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, telefon 2330 3640 helvig@privat.dk
Torsdag den 16. aug. går turen til Sprogø.
Sprogø er en lille ø med areal på 164 ha midt i Storebælt. De gulkalkede bygninger på øen
fungerede som opdragelsesanstalt og tvangsfængsel for ”faldne og løsagtige unge kvinder” fra 1923 til 1963. Mange tragiske skæbner udsprang fra disse indespærringer, der i
gennemsnit varede i cirka 7 år. Vi kører først til Nyborg, hvor vi har lidt tid til at kigge på
det smukke byrum omkring Nyborg Slot, inden vi skal have en frokostbuffet på Restaurant
Asia. Herefter kører vi til Sprogø hvor vores guide viser os rundt, og fortæller om stedets
spændende og uhyggelige historie, samt det store arbejde med
anlæggelsen af Storebæltsbroen.
Efter ca. 3 – 31⁄2 time er vi tilbage i Nyborg. På udturen får vi kaffe og rundstykker i bussen.
På hjemturen gøres der hold på Rasteplads Kildebjerg, hvor vi får en sandwich og kaffe fra
bussen.
kl. 08.15 Afgang fra Esbjerg, Sædding Center v/kirken. Hjemkomst kl. 19.30
kl. 08.50 Afgang fra Vejen, McDonald
Hjemkomst kl. 18.50
kl. 09.15 Afgang fra Kolding, Rutebilstation
Hjemkomst kl. 18.30
kl. 09.45 Afgang fra Fredericia, Banegård Vest
Hjemkomst kl. 18.00
Turen koster 400 kr. som betales på konto 0758-3223051412 Middelfart Sparekasse
Tilmelding til turen fra 18. juli – 29. juli til Ulla Malling, telefon 2924 3415 eller på mail til
ullamalling@stofanet.dk eller Helvig Hansen, telefon 2330 3640 helvig@privat.dk
Aktivitetsudvalg Syd
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Generalforsamling på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 26. APRIL.
Medlemmerne indbydes til generalforsamling den 26. april 2022 på Hotel Pejsegården i
Brædstrup. I lighed med tidligere år, er der mulighed for at tage en ledsager med. Der serveres morgenkaffe med en lille en til ganen klokken 10.15.
Generalforsamlingen starter klokken 11.00. Her deler vi os i 2 grupper, medlemmerne går
til generalforsamling. Ledsagerne samles i et andet lokale, hvor der er underholdning.
Efter generalforsamlingen samles vi til en frokostbuffet med vin og kaffe. Underholdningen
leveres i år af Klaus og Servants. Der bliver mulighed for en sving om.
Tilmelding kan ske fra den 4. april 2022 klokken 09.00.
I lighed med tidligere år vil der være bustransport fra følgende steder:
Østjydske distrikt
Nordjydske distrikt
Aarhus Viby torv kl. 09.00
Hjørring A-Z kl. 07.00
Skanderborg banegården kl. 09.20
Brønderslev banegården kl.07.30
Silkeborg Jysk arena kl. 09.35
Bouet Kvickly kl. 07.55
Viborg Tinghallen kl. 09.00
Aalborg Th Bossgade kl. 07.30
Randers FC træningsbaner kl. 08.15
Saursvej pendlerplads kl.07.40
Hadsten banegården kl. 08.35
Haverslev Cirkle K kl. 08.15
Horsens frakørsel 56 a kl. 09.40
Sydjydske disrikt
Vestjydske distrikt
Esbjerg Sædding centret kl. 07.15
Skive trafikterminal kl. 07.30
Vejen afkørsel 68 kl. 07.50
Støberigården Holstebro kl.08.15
Kolding rutebilstation kl.08.15
Møllegade Herning kl. 09.00
Fredericia banegård vest kl. 08.45
Vejle Borgvold kl. 09.15
Busserne returnerer klokken 17.00
Ønsker du en ledsager med koster dette 200,00 kr. Ved tilmelding af ledsager skal man
indbetale 200,00 kr. til følgende konto Regnr. 4695 kontonr. 4695 739990. Anden form for
betaling aftales ved tilmeldingen. Bemærk ingen Mobil Pay.
Seneste tilmelding 13. april 2022.
Tilmeldingskupon.
Navn ……………………………………… ledsager 200 kr. ………. Ikke betalt
Adresse ………………………………… post nr. …….…By ……………………
Reg./lønnr. ……………… Telefon nr. ……………… Mail ……………………
Kører selv ……………….. Stiger på bussen …………………………………
Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse op kræves et gebyr på 400,00 kr. pr. tilmeldte.
Afbud modtages indtil den 25. april.
Bliver du forhindret på dagen meddeles afbud på telefon 20200865, Ole Jensen. Tilmeldingen kan ske på mail via www.seniorklubbentdcjylland.dk eller fremsendes på post til
Bent Grølsted Jeppe Aakjærs vej 21 8230 Aabyhøj, Husk Posten bruger 5 til 6 dage.
På gensyn i Brædstrup
Bestyrelsen
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